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Neobvyklý školní rok 2019/2020 se blíží ke konci. 

Poslední měsíce nám přinesly spoustu nového. 

Informace o tom, jak jsme prožívali dobu po vypuknutí 

pandemie, jsme Vám předali ve speciálním vydání 

školního zpravodaje. V tomto čísle Vám stručně 

představíme náš pracovní život i aktivity s ním spojené 

před nástupem nouzového stavu a během něj.   

Už je za námi… 

První únorový týden jsme mezi námi přivítali hosty 

z ciziny. V rámci projektu Edison nás navštívili Wilda z 

Indonésie, Nastya z Ukrajiny, Cristal z Jižní Koreje a 

dorazil také jeden muž, Brady z Indie. O každého z 

nich se po vyučování starali naši studenti, kteří jim 

poskytli ubytování a navázali tak mezinárodní 

přátelství a také si vylepšili své jazykové dovednosti. 

Studenti se zapojili do přípravy výuky a v různých 

předmětech přispívali svými prezentacemi či 

rozhovory ke zpestření výkladu látky. Jejich přínos je 

pro naše studenty obrovský, setkání s anglicky 

mluvícími zástupci je vždy nejlepší "školou života". Po 

ukončení vyučování měli naši a zahraniční žáci další 

program.  Společně si zašli posedět do kavárny nebo 

jeli do Olomouce na prohlídku historického centra. Na 



poslední den si naše návštěva připravila program, 

kterým se s námi rozloučila.  

Nejen jazykové znalosti jsou důležité, ale rovněž ty 

odborné, proto od počátku školního roku máme ve škole 

nové studentské firmy, ani ony nezahálely a účastnily 

se workshopů, setkání a školení. Kromě toho pořádaly 

workshopy pro žáky základních a mateřských škol. 

V rámci výuky se žáci setkávali s různými profesionály 

z oblasti ekonomiky či managementu a získávali nové 

poznatky a zkušenosti. Naopak své znalosti 

prezentovali během olympiád a soutěží. Mezi 

nejúspěšnější již tradičně patří  Olympiáda v 

anglickém jazyce, zde se naše reprezentantka dostala 

do krajského kola. Poprvé významně uspěla naše 

studentka v Olympiádě ve španělském jazyce - 

umístila se na 4. místě v krajském kole. Maturanti 

bodovali v soutěži Má dáti/dal a získali tak osvědčení, 

které dokazuje, že jim účetnictví nečiní žádné potíže. 

Jako každý rok, tak i letos mohou na naší škole složit 

zájemci státní zkoušku z psaní na klávesnici, to 

podařilo 3 maturantkám ze 4. A.  

Ke studiu na střední škole patří rovněž sportovní 

pobyty a v zimě je to lyžařský výcvik. Počasí bylo sice 

nevyzpytatelné, ale přesto si naši prváci užili vše, co se 

jim nabízelo.  

Nejen žáci se musí vzdělávat, rovněž členové 

učitelského sboru v rámci efektivní výuky a budování 

moderní školy absolvovali několik školení. Kam má naše 

škola směřovat – to bylo téma školení pro celý 

pedagogický sbor. Na toto téma navazovalo dvoudenní 



školení "7 návyků skutečně efektivních lidí", při němž 

pedagogové rozvíjeli nejen svoji profesionální, ale i 

osobní stránku.   

Březen s sebou přinesl uzavření škol a výuku „na 

dálku“. Během prvních dnů všichni hledali cesty, jak se 

s tímto omezením vyrovnat a jakým způsobem nejlépe 

pokračovat ve vzdělávání. O tom, jak jsme se s tím 

„poprali“, jste se mohli dočíst ve speciálním vydání 

zpravodaje a v posledním díle školního časopisu (vše 

dostupné na webu školy). Během nepřítomnosti ve škole 

jsme se snažili nejen o to, abychom zvládali výuku 

online, ale také vznikaly zcela nové projekty a žáci 

doma vytvářeli různé práce a texty, které jsme později 

publikovali v místním tisku (k nahlédnutí opět na webu 

školy).  

Jeden z projektů byl určen studentům druhých 

ročníků, 26 z nich se zapojilo do mezinárodního 

eTwinningový projektu "Lost&Found in P@ndemia", 

v němž se do konce školního roku budou setkávat s 80 

vrstevníky z Itálie, Francie a Tahiti. Cílem je v 10 

mezinárodních týmech sdílet zkušenosti ze života v 

karanténě, používat angličtinu při komunikaci a při 

tvorbě online materiálů, navázat přátelství a hlavně se 

podpořit v této nelehké době. Další projekt byl určen 

pro žáky 3. ročníků.  Domácí online výuku si zpestřili 

projektovým partnerstvím se slovenskými vrstevníky. 

Studenti 3. B se pustili do eTwinningového projektu 

společně s obchodní akademií z Hlohovce. Projekt 

dostal název "Daně j(ak)o na ně" a zaměřuje se na 

daně právě z pohledu studentů. Porovnávají daňové 



systémy obou zemí, hledají a nabízí nápady na vylepšení 

výběru daní a jejich přerozdělování. Sbírají také 

zajímavé zkušenosti z jiných evropských zemí. 

Koncem dubna všichni s napětím očekávali rozhodnutí, 

která nám dovolí opět jít do školy, konat zkoušky, 

maturity, přijímačky… Začátkem května jsme se 

dočkali a za dodržování přísných hygienických pravidel 

mohli dobrovolně docházet čtvrťáci na konzultace do 

školy. Během dvou týdnů se pokusili žáci i učitelé 

zvládnout poslední obtíže při přípravě na maturitní 

zkoušky. Zopakované vědomosti uplatnili při praktické 

maturitní zkoušce a při psaní didaktických testů. O pár 

dní později se dveře školy opět otevřely a přivítali jsme 

zájemce o studium na naší škole na přijímacích 

zkouškách. Druhý červnový týden odstartovaly ústní 

maturitní zkoušky. Na tuto část studia nikdo 

nezapomene a letošní maturanti obzvlášť. Jsou první, 

kteří maturitu  “skládali v roušce”,  otázky tahali 

v gumových rukavicích a se zkoušejícím mluvili přes 

plexisklo. I když podmínky byly neobvyklé, maturitní 

zkoušky dopadly výborně a z většiny maturantů se 

stali absolventi. Přestože některé uvidíme ještě v září, 

věříme, že tentokrát bude stát Štěstěna na jejich 

straně a oni zvládnou poslední překážku na cestě k 

dospělosti. Všem přejeme, ať se jim v budoucím životě 

daří – na vysoké škole, v práci a také v osobním životě.  

V posledním týdnu školního roku se mohla v některých 

případech setkat celá třída. Využili jsme tedy toto 

uvolnění k vytvoření třídních fotografií, ke společným 



výletům a v neposlední řadě k tradičnímu předání 

závěrečného vysvědčení.  

S koncem roku přejeme všem, aby si v létě užili 

sluníčka a pohody a všichni pevně doufáme, že se od 

září vrátíme do školních lavic a budeme pokračovat 

tím  obyčejným, tradičním způsobem výuky, po němž se 

nám všem již velmi stýskalo.  

Čeká nás… 

Čekají nás především prázdniny, i když poslední měsíce 

možná na první pohled prázdniny připomínaly, opak je 

pravdou. Hodiny a hodiny strávené u počítače se stanou 

minulostí a my ani žáci nebudeme hlídat termíny 

odevzdání úkolů, žáci nebudou muset vyhledávat 

informace na internetu, místo aby se zeptali učitele, 

prostě si užijeme zasloužené volno a budeme se těšit 

na společná setkávání.  

 

Pokud Vás zajímají bližší informace o dění na naší škole, 

prohlédněte si webové stránky a uvidíte nejen popis 

akcí, ale i mnoho fotografií z nich. 
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